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Proposta para Execução do Projeto
Congresso de Educação

- 2022 -

A Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade

Federal do Maranhão, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob

o n° 07.060.718/0001-12 e lE n° 12.096.429-5, apresenta Proposta de Prestação de Serviços
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1. APRESENTAÇÃO

FOLHA

A Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal

do Maranhão (FSADU) é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, instituída em
1982, com o objetivo principal de apoiar a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em
seus projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional e se consolidou
como referência em implementação de políticas públicas dos Governos na esfera federal,
estadual e municipal.

Sua relação institucional com a UFMA é regulamentada pela Lei n° 8.958, de 20
de dezembro de 1994 e suas alterações; pelo Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro de 2010,
alterado pelo Decreto xf 7.544, de 2 de agosto de 2011; e pela Resolução n° 156 - CONSUN,
de 14 de junho de 2011, alterada pela Resolução n° 166 - CONSUN, de 17 de outubro de
2012.

Atendendo, ainda, à Lei n° 8.958/94, a Fundação é registrada e credenciada junto
aos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), por meio da PORTARIA CONJUNTA N° 154, de 18 de novembro de 2020,
publicada no Diário Oficial da União, no dia 20 de novembro de 2020, que tem como
objetivos, dentre outros, os seguintes:

• apoiar programas, ações, projetos e atividades de ensino, pesquisa, extensão,
inovação e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da
Universidade Federal do Maranhão - UFMA, nas áreas de: Ciências Exatas e

da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Lingüística, Letras,

Artes e Áreas Multidisciplinares;
• apoiar programas de capacitação do pessoal docente e técnico administrativo

da UFMA, para garantir maiores níveis de produtividade das atividades

acadêmicas;

• explorar, mediante convênios, contratos e acordos, com instituições públicas
ou privadas, nacionais ou internacionais, atividades em todos os campos,

inclusive pesquisas e experimentos, que venham contribuir para o
desenvolvimento científico, técnico, cultural e econômico do Maranhão;

• explorar serviços de televisão, rádio educativa e tecnologias educacionais em
todo o território estadual;

• explorar, mediante convênios, inventos e descobertas de qualquer natureza
resultantes de atividades de pesquisa da UFMA;

• incrementar os recursos financeiros da UFMA para o fortalecimento de suas
atividades fim e meio;

• prestar à comunidade, de modo geral, mediante remuneração ou de forma
gratuita, serviços de natureza cultural, técnica, científica, administrativa e
educacional;
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• prestar a entidades públicas e privadas, mediante re

técnicos voltados à realização de:
nuneraçãqQ^rviços
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> concursos públicos e processos seletivos;

cursos e treinamentos de capacitação e requalificação profissional e
formação continuada, inclusive na modalidade Ensino a Distância
(EAD);

> estudos de reestruturação operacional/administrativa, atividades de
consultoria em gestão documental, gestão de recursos humanos,
gestão empresarial e consultoria técnica, especialmente em

tecnologia da informação e comunicação;

> gestão econômico-financeira de projetos, consultorias na elaboração
de editais de concorrências públicas e apoio logístico em obras de
engenharia, em laboratórios das universidades apoiadas;

> organização de eventos, inclusive com disponibilização de espaço
físico e equipamentos.

criar, manter e apoiar instituições de ensino, pesquisa, extensão e de educação
superior;

gerir fundos patrimoniais, nos termos de lei vigente.

A FSADU continua implementando suas atividades, atendendo uma grande

diversidade de projetos gerenciados e executados em diversos níveis: atualização,

aperfeiçoamento, especialização e ensino a distância. Atualmente, além dos cursos oferecidos

em sua plataforma, tem parcerias com instituições nacionais e internacionais, em diversos

segmentos.

2. JUSTÍEIOAHVA

Com a crise internacional provocada pela pandemia do novo coronavírus, a qual
desestruturou o desenvolvimento das políticas públicas em geral, especialmente nas áreas da
saúde e educação, bem como vem afetando de forma expressiva a ordem econômica
prevalecente nos vários países. No Brasil e em seus estados, os efeitos da crise de saúde e
sanitária têm sido desastrosos. Nesse sentido, de forma inovadora, o município de São João

dos Patos/MA optou por realizar o primeiro Congresso de Educação em 2022 por entender
ser essa metodologia mais adequada ao momento atual do que a tradicional jornada
pedagógica realizada anualmente.

Essa iniciativa pretende realizar a capacitação do Sistema Municipal de Educação
e envolver a comunidade do município, tendo em vista os atuais desafios provocados pelas
vedações às aulas tradicionais, na metodologia presencial. Entende-se que o envolvimento e
a participação ativa da comunidade e seus orgãos de representação no en&etamento dos
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desafios, em favor de uma nova educação básica pública será de inest
garantia da qualidade da educação municipal.

Paraapoiar este projeto inovador, a Fundação Sousândrade, pormeio do Programa
Insttituir, apresenta a presente proposta para realização dessa iniciativa, contará com a
participação de profísionais qualificados com expertise no planejamento e na gestão
educacional e escolar, além de uma plataforma de Educação a Distância apropriada para
proporcionar aos participantesuma formação efetiva.

3. 0B:®TIV0 GERAL

folha n

mávfil v^^opcBara a

Qualificar professores e gestores do sistema municipal e da rede de ensino no
município de São João dos Patos-MA, nas principais áreas educacionais, visando aprimorar os
novos conhecimentos e competências necessários ao enírentamento dos desafios trasddos pelo
contexto em trasição.

4. OBJETIVOS,específicos

1. Promover a atualizaçãode conhecimentos teóricos e metodológicos sobre a realidade e
desafios da educação infantil nos contextos local, regional e nacional, contribuindo
para garantir o acesso, permanência, aprendizagem e conclusão no SistemaMunicipal
de Educação;

2. Promover a capacitação dos profissionais da educação que atuam no Ensino
Fimdamental (Anos Iniciais e Anos Finais) do Sistema Municipal de Educação, em
áreas estratégicas para a melhoria da qualidade da educação local, tais como:
planejamento, monitoramento do currículo, avaliações externas e internas, TICS,
diagnose, letramento e matemática, ciclo alfabetizador, habilidades socioemocionais

etc.;

3. Promover o aprimoramento técnico e pedagógico dos profissionais que atuam na
Educação de Jovens e Adultos, objetivando reduzir a evasão escolar e assegurar o
direito à educação aos excluídos da escola;

4. Contribuir para o desenvolvimento da educação especial no sistema de ensino
municipal, propiciando conhecimentos e atualização técnica e pedagógica aos
profissionaisque atuam na área visando a melhoria de suas ações;

5. Oferecer conhecimentos e técnicas atualizadas sobre os principais problemas e

desafios do Planejamento e da Gestão educacional no sistemade ensino municipal;
6. Possibilitar a participação ativa da sociedade local e da comunidade educadora no

compartilhamento dos problemas e soluções que promovam a elevação da qualidade
da educação pública local;

Rua das Juçaras N® 28, Quadra 44-Renascença l - Fone(098) 40091000 -Fax(098) 40091003 - E-mail - fsadu@fsadu.org.br -CNPJ(MF) 07.060.718/0001-12
Insc-Estadual 12,096.429-5 - CEP 65.075-230 - São Luís-MA



V .

Fundação
Sousãndrade
.DF AP(K) ÃÓ OfSEíj-VOUViMgNTO aA.DrM*!

5. METODOLOGIA
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Será realizada uma abertura do projeto pelo Prefeito Municipal, com participação da
Secretária Municipal de Educação.

Serão realizadas capacitações e seminários com momentos de interação e troca de saberes,
trabalhando as teorias apresentadas, de forma prática.
Serão disponibilizados aos participantes o conteúdo pedagógico que serão utilizados no
projeto.

A formação será realizada em 03 (três) dias nos turnos matutino e vespertino, conforme os
módulos a seguir:

1. A aplicação da qualidade na educação infantil (15 horas);
2. A aplicação da qualidade no ensino fundamental anos iniciais (15 horas);
3. A aplicação da qualidade no ensino fundamentai anos finais (15 horas);
4. A aplicação da qualidade na educação de jovens e adultos (15 horas);
5. A aplicação da qualidade na educação inclusiva (15 horas);
6. O desenvolvimento do planejamento e gestão educacional e escolar (15 horas);
7. Competências socioemocionais (08 horas).

6. METAS DG PROGRAMA

• Qualificar professores, gestores, técnicos, dirigentes e estudantes da rede de educação do
município de São João dos Patos-MA, durante três dias nos turnos matutino e vespertino,
perfazendo um total de 98 horas de atividades teóricas e práticas.

7. VÍGENCIA

A execução da formação no município de São João dos Patos-MA terá a vigência de 30
dias.

,8. ORÇAMENTO/ DESEMBOLSO

O valor total do projeto é R$ 54.800,00 (cinqüenta e quatro mil e oitocentos reais),
pagos em uma parcela após a realização do treinamento, certificação dos alunos e
apresentação do relatório deatividades e emissão da nota fiscal.
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Avalidade dessa proposta éde 30 (trinta dias).

Sãó Luís 09 de fevereiro de 2022

-^^ina.Maria
Presidente da Fundação Sõuándrade-
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A Prefeitura Municipal São João dos Patos / Maranhão

A/C. Alexandre Magno Pereira Gomes - Prefeito Municipal
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Proposta para Execução de Serviços Técnicos Especializados
Formação Pedagógica da Rede Municipal de Ensino

São Luís

2022
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Rubrica

Objetivo Geral

Consultoria pedagógica e educacional para capacitar e atualizar professorese técnicos do sistema
municipal e da rede de ensino no município de São João dos Patos em diversas áreas da educação.

II. Objetivos específicos

• Melhorar a produtividade dos professores e técnicos ligados à educação municipal, para que

possam prestar serviços com maior qualidade e eficiência;

• Desenvolver e manter profissionais qualificados no município de São João dos Patos;

• Motivar a equipe de professores, diretores e supervisores educacionais;

• Desenvolver com maior eficiência o Plano Municipal de Educação.

III. Metodologia

• Serão ministradas aulas expositivas, trabalhando o conteúdo teòrico-prático, com ferramentas e
metodologias ativas da educação contemporânea;

• A equipe docente será formada por professores qualificados, especialistas ou mestres nas áreas
de atuação, com larga experiência de mercado;

• Será realizado um acompanhamento técnico/pedagógico em todas as disciplinas ministradas.

. j

IV. Metas do Programa

Capacitar professores e técnicos durante 4 dias com uma carga horária total de 20 horas, no
turmo matutino, ligados a educação municipal de São João dos Patos.

V. Vigência

A execução do Programa proposto terá a vigência de 1 mês para planej^ento, realização das
temáticas e entrega da nota fiscah

VI. Temáticas

1. Educação Como Direito Fundamental (4 horas)

2. Educação do Campo (4 horas)
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3. Educação Inclusiva (4 horas)

4. Alfabetização de Jovens e Adultos e Idosos (4 horas)

5. Currículos Escolares aos Piincípios da Base Nacional (4 horas)

VIL Orçamento

/£
Ruorica

Item Carga Horária Valor Hora Valor Total

5

temáticas

20 3.000,00 R$ 60.000,00

Valor Total do Programa R$ 60.000.00

Observação: Estão incluídas todas as despesas referente a logística, recursos humanos, materiais

pedagógicos e encargos trabalhistas.

Vni. Cronogrania de Pagamento

O valor total do projeto é R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pagos em após a realização da
capacitação e entrega de nota fiscal.

IXiValidade da Proposta

A validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias.

São Luís, 08 de fevereiro de 2022.
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À Prefeitura Municipal São João dos Patos / Maranhão

A/C. Alexandre Magno Pereira Gomes - Prefeito Municipal.

;

gROPOSTA PARA EXEÇUÇAO DE CAPACITAÇAO
' VPEDAGÓGICA

vV ^ • • • \

São Luís

IMEPEC - Rua Santa Rita / Almir Nina, Número 514,Centro,Ed. Catú, sala 114- São Luís-MA
CNPJ: 18.242.963/0001-67CEP: 65015- 900Tel: (98) 3232-7490

Emall: imepec.ma@)gmali.com
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I. Objetivo Geral

• Realizar Seminários de Práticas Pedagógicas no município

dos Patos, capacitando toda a rede de ensino.

II. Objetivos específicos

• Melhorar a produtividade dos professores e técnicos iígados à educação
municipai, para que possam prestar serviços com maior qualidade e
eficiência;

• Desenvolver e manter profissionais qualificados no município de São João

dos Patos;

• Motivar a equipe de professores,^^diretores e supervisores educacionais;

• Desenvolver com rriaior efiçiêhcia:o Planó Municipal de Educação.
i'*" .

III. Metodologia / \ Sí
.\/í/ " \

• Serão ministradas aulas expositívas, trabalhando o conteúdo teórico-prátíco,

com.ferramentas e metodologias ativas da educação contèmporânea;
' / .'' '. ' ''̂ 1

• A equipe docente será formada por professores qualificados com larga
í. i A

experiência de mercado de trabalho; ; [
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• Será realizado um acompanhamento de todo processo educativo.
i '1 J .•>'
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IV. Metas do Programa •'

• Capacitar profèssòres e agentes ligados a educação municipal de São
João dos Patos. " ^ "

V. Execução

A execução do Programa proposto terá a vigência de 15 dias.

VI. Seminários

• Seminário I - Educação integral (4 horas)

• Seminário II - Educação do Campo (4 horas)

• Seminário iii - Educação Especial (4 horas)
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CNPJ: 18.242.963/0001-67 CEP: 65015 - 900 Tel; (98)3232-7490
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Seminário iV - Adequação dos Currículos Escolares aos
Base Nacional Comum Curricular (4 horas)
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• Seminário V - Planejamento e Gestão dos Recursos Financeiros da
Educação e da Rede Escolar (4 horas)

• Seminário de Encerramento - A Qualidade como Fundamento Para a

Educação Municipal

VII. Investimento

/

VIII.

V

O valor total do projeto é R$ 56.00_0,Q.Q. (cinqüenta e seis mil reais) mediante
entrega da nota fiscaiLapós â realização dâ capacitação.

Validade da Proposta

/ i

A valldãde dessa proposta é de 90Jnoventa djas)

s. *

São Luís, 09 de fevereiro de 2022

Atenciosamente,
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Eros Borges Figueirêdo Nascimento
Diretor Presidente

Instituto Maranhense de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura - IMEPEC
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